CENNÍK
PLATNÝ OD 01.01.2015

1.Odborné činnosti- základné sociálne poradenstvo
- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
- sprostredkovanie tlmočenia a osobnej asistencie
Odborné činnosti, ktoré zabezpečuje zariadenie Domova, n.o. prijímateľom pobytovej
sociálnej služby bezplatne podľa § 72 ods. 7 zákona č. 448/2008 v platnom znení:
- Odborné činnosti sú financované MPSVR Bratislava
- Ošetrovateľská starostlivosť je hradená príslušnou ZP
2.Obslužné činnostia) Ubytovanie - Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a
príslušenstva obytnej miestnosti je 0,116-€/deň, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za
užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti.
Výška úhrady za bývanie na deň:
- za 1.posteľovú izbu kategoria a /od 2,4 – do 2,81 - €
- za 1. posteľovú izbu kategoria b / od 1,45 – do 2,13- €
- za 2. posteľovú izbu kategoria a/ od 1,12 – do 1,42- €
- za 2. posteľovú izbu katagoria b/ od 1,06 – do 1,017-€
- za 3. posteľovú izbu typu a) 0,86-€
typu b) 0,94-€
- za 4. posteľovú izbu

0,897-€

b) Stravovanie –

c) Ostatné obslužné činnosti, ktoré uhradí klient
- upratovanie
- pranie

3,31-€/deň

- žehlenie
- udržba bielizne a šatstva
- nákupy
Ostatné obslužné činnosti:

od 6,43-€/deň do 11,00-€/deň

3.Ďalšie činnosti –
a) vytvorenie podmienok na zájmovú činnost
b) preprava zabezpečujúca sociálno – zdravotnícku starostlivosť a kontakt s rodinou
Ďalšie činnosti vyplývjúce zo zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom
znení zabezpečuje zariadenie Domov, n.o. Velké Kapušany bezplatne v rámci sociálnej práce
s klientom.

Úhrada na mesiac za poskytované soc. služby : od 320-€ do 341-€
Výška úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení je vyrátaná na: 1 deň
28 dní
30 dní
31 dní

Podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení § 73 ods. 2 o zostatku
25% sumy životného minima po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu
službu je pre každého obyvateľa zariadenia zabezpečené dodržanie tohoto paragrafu.

